2.06.2021 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Jerzego Horaka – gregorianka (17).
17:30 Za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Antoniego Korczoka w int. Urszuli Skucha z
prośbą o cud uzdrowienia oraz o bezpieczną i skuteczną terapię leczenia – int. od
Przyjaciół.
Konc. Za + Marię Kamińską – int. od uczestników pogrzebu.
Konc. Za + Irenę Donat.
3.06.2021 CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
9:00 W int. dzieci Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej i ich rodzin o trwanie w komunii z
Jezusem Eucharystycznym.
Konc. Za + Stanisława Osika – int. od uczestników pogrzebu.
11:30 Za + Jerzego Horaka – gregorianka (18).
17:30 W int. naszych biskupów, kapłanów i osób życia konsekrowanego o świętość dla nich, o
liczne i święte powołania do służby w Kościele oraz o wieczną radość dla zmarłych –
int. od Róż Różańcowych.
4.06.2021 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Jerzego Horaka – gregorianka (19).
17:30 W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata, parafii i
nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych.
Konc. W int. o. Bronisława o błogosławieństwo Boże – int. od Róż Różańcowych Rodziców.
Konc. W int. zbiorowej:
W int. błagalnej, aby Bóg, mocą ofiary Jezusa Chrystusa, usunął skutki grzechów i
zaniedbań rodzicielskich, by nie wpływały one negatywnie na dzieci – int. od Róż
Różańcowych Rodziców.
W int. dzieci Ireny i Michała Izydorczyk o światło i dary Ducha Świętego.
W int. Patrycji z prośbą o dary i światło Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.
W int. Zuzanny z prośbą o łaskę zdrowia oraz opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża.
W int. Wiktorii i Pawła dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i dojrzałość w
podejmowaniu decyzji.
W int. Zuzanny, Tomasza i Bartosza z prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej
Nieustającej Pomocy.
W pewnej Bogu znanej intencji.
5.06.2021 SOBOTA – PIERWSZA MIESIĄCA – WSPOMNIENIE ŚW. BONIFACEGO, BISKUPA I
MĘCZENNIKA

7:00 W int. członków Róż Różańcowych i ich rodzin, za ++ o wieczną chwałę oraz na
wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za krzywdy i zniewagi – int. od Róż
Różańcowych.
17:30 W int. o. Igora z ok. imienin.
Konc. Za ++ z rodzin Straszaków, Jasińskich, Olsińskich i o. Hugolina.
Konc. Za + Jerzego Horaka – gregorianka (20).
6.06.2021 NIEDZIELA – DZIESIĄTA ZWYKŁA
8:00 Za + Teresą Mencel o radość życia wiecznego.
10:00 Jerzego Horaka – gregorianka (14).
11:00 W int. syna Antoniego z ok. 20. rocz. urodzin z podziękowaniem za dobroć Bożą i
opiekę Matki Bożej oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla
niego i rodziców.
17:30 Za + Stanisława Chmielewskiego w 20. rocz. śmierci o łaskę nieba.

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach
na Uroczystość Najświętszej Trójcy
30. maja 2021 roku
Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła
Zgromadzeni na świętej wieczerzy
„Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32)
INFORMACJE BIEŻĄCE 30.05.-6.06.2021
Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i
na ziemi nisko nie ma innego.
Dziś uroczystość Trójcy Przenajświętszej, która kończy czas spowiedzi św. i
komunii św. wielkanocnej.
Nabożeństwo majowe dziś o godz. 17:00 i jutro o godz. 18:00.
Nabożeństwa czerwcowe od poniedziałku do piątku będą połączone ze mszą
św. wieczorną, w soboty i niedziele o godz. 17:00.
W poniedziałek o godz. 18:30 w ogrodzie klasztornym posiedzenie Rady
Parafialnej.
We wtorek dzień adoracji wieczystej w parafii. Wystawienie Najświętszego
Sakramentu o godz. 13:00 do 17:30. W tym dniu nabożeństwo o godz. 17:00.
W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. O godz. 17:00 okazja do spowiedzi
św. dla dzieci Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej i ich rodzin.
W czwartek przypada uroczystość Bożego Ciała. Msze św. w tym dniu o
godz. 9:00, 11:30 i 17:30. O godz. 9:00 Rocznica Pierwszej Komunii Świętej.
Zapraszamy dzieci w strojach komunijnych. Po mszy św. nabożeństwo
Eucharystyczne i Adoracja do godz. 11:30. W tym dniu nabożeństwo o godz.
17:00. Ze względu na utrudnienia związane z pandemią nie odbędzie się procesja
ulicami parafii. Nie będzie wieczornej Adoracji.
W piątek – Pierwszy miesiąca – o godz. 17:00 okazja do spowiedzi
pierwszopiątkowej. Msza św. wieczorna z homilią, intencją zbiorową i
nabożeństwem Pierwszego Piątku.
W sobotę – Pierwszą miesiąca – o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej,
o godz. 7:00 msza św. w int. Róż Różańcowych. Od godz. 8:00 odwiedziny
chorych. W tym dniu imieniny obchodzi i o modlitwę prosi o. Igor. Msza św. w
jego intencji o godz. 17:30.
Prosimy, by w kościele zachowywać dystans oraz zakrywać usta i nos.
Polecamy Gazetkę Parafialną.

Niech będzie błogosławiona Najświętsza Trójca i nierozdzielna Jedność,
albowiem każdego dnia obdarza nas swoim miłosierdziem.
Żegnamy naszych zmarłych: Stefan Zakrzewski (1923), Irena Donat (1942),
Stanisław Osika (1933), Maria Kamińska (1928) oraz ofiary pandemii. Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki.
Amen.
JEST JEDEN BÓG I SĄ TRZY OSOBY BOSKIE
Chrześcijanin od najmłodszych lat zna słowa, które wypowiada podczas
czynienia znaku krzyża: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Te słowa
słyszymy także na początku Mszy św., a w nieco zmienionej formie na jej
zakończenie: „Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch
Święty”. W ten sposób wyznajemy wiarę w Trójcę Świętą, która jednoczy
wszystkich chrześcijan (por. KKK 232). Prawda o Trójcy Świętej jest główną
tajemnicą wiary dotyczącą Pana Boga, zajmującą główne miejsce pośród prawd
objawionych.
Trójca Święta - jest to jeden Bóg w trzech osobach. Trójosobowy Bóg objawia
się człowiekowi jako Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, jednak każda z tych osób
jest tym samym, jednym Bogiem.
Bóg jest wszechmocny, wieczny i nieskończony. Poszczególne Osoby są
tożsame co do natury i substancji to znaczy są jednym i tym samym Bogiem, ale
są oddzielnymi osobami, różniącymi się pochodzeniem i wzajemnymi relacjami.
Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży został zrodzony przez Ojca a nie
stworzony, Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna oraz wspólnie z Ojcem i
Synem odbiera uwielbienie i chwałę.
Jeden jest Bóg, Ojciec Słowa żywego, osobowej Mądrości, mowy i obrazu
Przedwiecznego.
Jeden też Pan, jedyny z jedynego, Bóg z Boga, odbicie i obraz Bóstwa, Słowo
działające, Mądrość ogarniająca istotę wszystkich rzeczy, Moc powołująca do
bytu wszelkie stworzenie, prawdziwy Syn prawdziwego Boga, niezniszczalny z
niezniszczalnego, nieśmiertelny z nieśmiertelnego, wieczny z wiecznego.
I jeden Duch Święty mający istnienie z Boga, a który i przez Syna objawił się
ludziom. Doskonały obraz Syna doskonałego, Życie i przyczyna życia, Źródło
święte, Świętość dająca uświęcenie. W Nim objawia się Bóg Ojciec, który jest
ponad wszystkim i we wszystkim i Bóg Syn, który jest przez wszystko.
Trójca doskonała, niepodzielna i nieodmienna w chwale, wieczności i
królowaniu. W Trójcy nie ma nic stworzonego, nic służebnego, nic dodanego,
czego by przedtem nie było, a dopiero później przybyło. Tak więc nigdy nie
brakowało Ojcu Syna, ani Synowi Ducha, ale zawsze ta sama Trójca
nieodwracalna i nieodmienna (Grzegorz Cudotwórca 270 r.).
Jako Dzieci Boże jesteśmy zaproszeni do wchodzenia w tajemnicę Trójcy
Świętej poprzez modlitwę, uwielbienie, dziękczynienie, a zwłaszcza Komunię.

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO ŚW. JANA PAWŁA II
Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi
z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.
Kancelaria czynna: wtorek 16:00-17:00, środa 18:00-19:00, piątek 8:00-9:00 i 16:00-17:00.
Proboszcz tel. 693 236 691, Proboszcz mail: tymol@poczta.onet.pl
Strona internetowa parafii i klasztoru: www.franciszkaniegliwice.pl
INTENCJE MSZALNE 30.05.-6.06.2021
30.05.2021 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
8:00 Za + Jerzego Horaka – gregorianka (14).
10:00 Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (28).
11:00 Za ++ Jana, Józefa i Ludwika Izydorczyk.
17:30 Za + Zbigniewa Biedrzyckiego.
31.05.2021 PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
7:00 Za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Antoniego Korczoka w int. Urszuli Skucha z
prośbą o cud uzdrowienia oraz o bezpieczną i skuteczną terapię leczenia – int. od
Przyjaciół.
Konc. Za + Jerzego Horaka – gregorianka (15).
17:30 Za + Stanisławę Ćwiklińską w 1. rocz. śmierci.
Konc. Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (29).
1.06.2021 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. JUSTYNA, MĘCZENNIKA
7:00 Za + Jerzego Horaka – gregorianka (16).
Konc. Za ++ Karinę i Tadeusza Galant – gregorianka (30).
Konc. Za + Annę Czeglik w rocznicę śmierci o łaskę nieba.
17:30 W int. dzieci o wzrastanie w wierze i miłości do Boga i Rodziców, by kierowani darami
Ducha Świętego były nadzieją Kościoła – int. od Róż Różańcowych Rodziców.
Konc. W int. synów Jakuba z ok. imienin, Rafała i Kamila o dary Ducha Świętego i opiekę
Matki Bożej dla nich.
Konc. Za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Antoniego Korczoka w int. Urszuli Skucha z
prośbą o cud uzdrowienia oraz o bezpieczną i skuteczną terapię leczenia – int. od
Przyjaciół.
Konc. Za + Wandę Gaworek o łaskę nieba.

